DESTAQUES
20 de Março de 2012
PRINCIPAIS ACTIVIDADES EM CURSO

LEGISLAÇÃO PORTUGUESA

. A AEM estará presente na primeira reunião
do Fórum CMVM/PME para o Mercado de
Capitais, que se realiza no dia 27 de Março.

. Resolução do Conselho de Ministros n.º
19/2012, D.R. n.º 49. Determina a adopção de
medidas de promoção da igualdade de género
em cargos de administração e de fiscalização
das empresas - aqui

. A AEM associou-se ao lançamento do novo
portal Portugal Economy Probe (p.f., ver
informação mais detalhada constante da
página 2 destes Destaques).
. Prosseguem as reuniões da AEM com
diversas entidades com actuação relevante no
contexto do mercado de capitais, merecendo
destaque a reunião que a Direcção da AEM
manteve com a Direcção da Companhia
Portuguesa de Rating.
. Dando continuidade às conferências
Governance Trends, iniciativa da Deloitte em
parceria com a AEM, realiza-se no dia 27 de
Março uma nova sessão, subordinada ao tema
“Reporte Financeiro”, a qual, entre outros
intervenientes, contará com a participação da
Dra. Ana Fernandes, Investor Relations da
REN.
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RELATÓRIOS AEM
Acabam de ser disponibilizados, no sitio da
Internet da AEM, os seguintes documentos:
. Relatório Anual 2011.
O documento pode ser consultado aqui.
. Relatório sobre o Grau de Acolhimento de
Recomendações sobre o Governo das
Sociedades Católica Lisbon/ AEM – Versão em
Língua Inglesa.
O documento pode ser consultado aqui.
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PORTAL
PORTUGAL ECONOMY PROBE

CICLO DE ENCONTROS AEM 2012

Foi apresentado o novo Portal "Portugal Economy Probe”, a cujo
lançamento a AEM se associou.

A AEM inaugura, já neste próximo dia 21 de Março, um Ciclo de
Encontros, dedicado à discussão e análise de temas de relevante
interesse prático para as empresas emitentes, e ao correspondente
intercâmbio de experiências e conhecimento.

Trata-se de um portal que agrega a informação essencial (mas até
agora dispersa) sobre a economia portuguesa, visando contribuir para
uma percepção externa justa e adequada sobre o nosso país, em
particular, junto dos investidores internacionais.

As respectivas sessões, que decorrerão, com periodicidade mensal,
nas instalações da Associação no Largo do Carmo, são de acesso
reservado aos representantes das empresas associadas.

A AEM colabora com o Portal, quer através da participação no
respectivo Comité Operacional, quer através do fornecimento de
conteúdos: numa primeira fase, estarão disponíveis, a brochura de
apresentação da Associação, o Relatório Anual relativo a 2011 e o
Relatório de Corporate Governance Católica Lisbon/AEM.
O Presidente da Direcção da AEM foi um dos oradores convidados na
sessão de apresentação do Portal tendo destacado “a futura
colaboração entre o Portugal Economy Probe e a AEM, na perspectiva
da disponibilização de mais e melhor informação sobre as empresas
emitentes e o mercado de capitais em Portugal”.
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O Portal está já on-line, em versão beta (testes), e deverá estar a
funcionar em pleno a partir do dia 2 de Abril. Pode ser consultado aqui
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INICIATIVAS EUROPEIAS

ALGUMAS PUBLICAÇÕES COM INTERESSE
. U.E. - European Commission – Green Paper on Shadow Banking - aqui.

ESMA – European Securities and Markets Authority:
Credit Rating Agencies
. ESMA allows EU-registered CRAs to endorse credit ratings issued in
the US, Canada, Hong Kong and Singapore - aqui
European Market Infrastructure Regulation (EMIR)
. European Supervisory Authorities published a joint Discussion Paper
on Draft Regulatory Technical Standards - aqui

Prospectus Directive
. ESMA advises European Commission on Prospectus Directive’s
overhaul. Press release - aqui; Report- aqui

European Commission

Securities Settlement proposals for the reform of the securities
settlement process – aqui

. Holanda – Company Law Update (of forthcoming company law
changes, by law firm NautaDutilh) - aqui.
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. U.K. - The Kay Review of UK Equity Markets and Long-Term Decision
Making – Interim Report - aqui.

Centre for the Study of Financial Innovation think-tank in association
with PwC - aqui.
. Paper – “Are Regulators Rational?”, Slavisa Tasic, Journal des
Economistes et des Etudes Humaines, 2011, vol. 17, issue 1, pages 3, aqui.
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